
Firma Semmelrock Stein+Design

należąca do koncernu Wienerberger jest

jednym z wiodących producentów szla-

chetnej kostki brukowej i produktów

drogowych w Polsce i Europie Wschod-

niej. 

Strategią firmy Semmelrock Stein +

Design jest sięganie po coraz nowsze

technologie oraz tworzenie produktów

ciekawych i niekonwencjonalnych, prze-

łamujących bariery i stereotypy dotyczą-

ce zagospodarowania terenu.  

Oferowany asortyment kostek szla-

chetnych obejmuje jakościowe produkty

w różnych formach i kolorach. Ilość

wzorów ułożenia i rodzajów powierzchni

gwarantuje możliwość indywidualnego

zaprojektowania otoczenia wokół domu

i w ogrodzie. W asortymencie firmy

znajdują się kostki płukane i obijane,

płyty tarasowe, systemy murków i ogro-

dzeń, jak również płyty podłogowe imi-

tujące naturalny stary kamień (Bradsto-

ne). Wiele z produktów jest dostępnych

w zestawie z dopasowanymi stopniami,

palisadami i kamieniami na mur. 

Odzwierciedleniem filozofii firmy

Semmelrock są Ogrody Wystawowe two-

rzone przez firmę w całej Europie.

W lipcu tego roku w zakładzie produk-

cyjnym w Kołbieli powstał pierwszy

w Polsce Ogród Wystawowy Semmel-

rock Stein+Design. Celem funkcjono-

wania ogrodu jest umożliwienie klien-

tom zapoznania się z produktami ale tak-

że przedstawienie gotowych pomysłów

aranżacji otoczenia wokół domu. Ogród

w Kołbieli to nie tylko typowe po-

wierzchnie wyłożone kostką brukową,

całość stanowi doskonałą kompozycję

elementów małej architektury i szlachet-

nej kostki brukowej z odpowiednio do-

braną zielenią. Możecie tu Państwo w in-

spirującym otoczeniu podjąć decyzję jaki

rodzaj kostki będzie najbardziej odpo-

wiedni dla Państwa

Odwiedzając Ogród Wystawowy

Semmelrock możecie Państwo skorzy-

stać z fachowej porady architekta kraj-

obrazu, który pomoże Państwu w dobo-

rze produktów i w razie potrzeby wyko-

na dla Państwa projekt powierzchni

skomponowanej z wybranej przez Pań-

stwa kostki.

W ogrodzie wystawowym organizo-

wane są również „Dni Ogrodu”, podczas

których  do Państwa dyspozycji są firmy

brukarskie jak również fachowcy zajmu-

jący się aranżacją zieleni. Tak więc od-

wiedzając Ogród Wystawowy Semmel-

rock  macie Państwo możliwość  zoba-

czenia produktów w naturze jak również

zorganizowania w jednym miejscu

wszystkich istotnych elementów od wy-

boru kostki przez stworzenie projektu

Państwa powierzchni, a kończąc na wy-

konawstwie i aranżacji zieleni.

Jeżeli chcecie Państwo stworzyć swój

własny niepowtarzalny ogród i dokonać

w pełni świadomego wyboru odwiedźcie

Ogród Wystawowy Semmelrock i dajcie

się ponieść inspiracji tworzenia otocze-

nia wokół domu.

Bliższe informacje na temat naszych

produktów znajdziecie Państwo w katalogu

„OGRÓD – NOWE POMYSŁY 2005” 

dostępnym pod nr tel. (25) 757 32 10 lub 

e-mail:

sprzedaz.kolbiel@semmelrock.com.pl oraz

na stronie www.semmelrock.pl 
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O g r ó d  W y s t a w o w y  S e m m e l r o c k

Ogród Wystawowy

Zapraszamy na najbliższy „Dzień Ogrodu”,

który odbędzie się w Ogrodzie Wystawowym

Semmelrock w Kołbieli w dniu 17.09.2005 r.

w godzinach 9.30-14.30.

Ogród Wystawowy Semmelrock

05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 6

tel. (25) 757 33 00
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